идеите в действие

ИНТЕГРА ГРУП набира безработни младежи до 29 години от град София (5 души) по СХЕМА
BG051PO001-1.1.13 „НОВО РАБОТНО МЯСТО” за длъжност „Специалист, маркетинг и реклама”
ПРОФИЛ НА УСПЕШНИЯТ КАНДИДАТ:
•

до 29г.;

•

безработен, регистриран в бюрата по труда на територията на град София (регистрацията в
ДБТ става по постоянен адрес ЛК или с удостоверение за настоящ адрес);

•

с намерение да се развива в маркетинга и продажбите на услуги B2B (Подготовка и
управление

на

проекти

финансирани

от

ЕС;

Езикови

преводи;

Международно

възстановяване на ДДС и др.);
•

добри познания по английски език;

•

добри комуникационни умения;

•

аналитични умения;

•

умения за водене на преговори;

•

INTERNET, MS OFFICE;

•

минимум средно образование;

•

кандидати с подобен опит имат предимство.

ИНТЕГРА ГРУП ОСИГУРЯВА:
•

Професионално обучение от лицензиран ЦПО за „Специалист, маркетинг и реклама”, код
по НКИД 3339 3005;

•

Oбучение по ключова компетенция – бизнес английски език;

•

Вътрешнофирмено

продуктово

обучение

(Подготовка

и

управление

на

проекти

финансирани от ЕС); Езикови преводи; Международно възстановяване на ДДС и др.).
•

Стипендия от 8 лв/ден по време на обученията;

•

Пътни разходи до мястото на обучение от 10 лв/ден, ако обучаемият живее извън София,
но в област;

•

Назначаване на трудов договор за една година на нето заплата от 455 лева на длъжност
„Специалист, маркетинг и реклама”;

•

Допълнително възнаграждение за всеки нов проект/договор (процент от общия бюджет на
поръчката);

•

Работна среда - извън офиса;

•

При добри резултати след първата година - удвояване на допълнителното възнаграждение
за всеки нов проект/договор (процент от общия бюджет на поръчката);

•

Служебни ултрабук, мултифункционална преносима машина (копир, принтер, скенер),
мултимедиен прожектор, мобилен телефон,

•

Софтуер за управление на база данни от клиенти.
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идеите в действие
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ПО ПОДБОР:
•

Заявление – получава се в ДБТ (Възраждане, Сердика, изток, Люлин) от индивидуалния
трудов посредник;

•

Служебна

бележка

от

ДБТ,

удостоверяваща

регистрацията,

както

и

нейната

продължителност;
•

Автобиография;

•

Документ за завършено средно/висше образование.

ДОКУМЕНТИ СЕ ПОДАВАТ В:
1.

Дирекция Бюро по труда – Възраждане - София
Адрес: 1303 София, ул. „Странджа" № 64
Обслужва районите Възраждане, Красна поляна, Илинден, Овча купел и Витоша

2.

Дирекция Бюро по труда – Люлин – София
Адрес: 1336 София, жк Люлин-4 трафопост до бл.426
Обслужва районите Люлин, Връбница, Банкя и Нови Искър

3.

Дирекция Бюро по труда – Изток – София
Адрес: 1715 София, жк Младост-4 до бл. 465
Обслужва

районите

Младост,

Панчарево,

Изгрев,

Студентска,

Оборище,

Кремиковци, Искър и Слатина
4.

Дирекция Бюро по труда – Сердика – София
Адрес: 1202 София, ул."Тимок" № 20
Обслужва районите Сердика, Надежда, Средец, Триадица, Лозенец и Красно село.

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ДО 10.01.2014

ИНТЕГРА ГРУП
ул. Христо Белчев 21, офис 209
София 1000

Моб.:
e-mail:
Web:

0885 899 407
office@integra-group.eu
www.integra-group.eu
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